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Financial Statement  Analysis
การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์



คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

จ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางบญัชีในงบทดลองและงบการเงิน

รวมถึงการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน

เพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารสหกรณ์



สมาชิกสหกรณ์
วเิคราะห์ทางการเงนิเพ่ือทราบถึงผลตอบแทนทีจ่ะได้รับจากสหกรณ์ คือ เงนิปันผล
ตามหุ้นและเงนิเฉลีย่คืนตามส่วนธุรกจิ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
วเิคราะห์ทางการเงนิเพ่ือทราบถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์
รวมทั้งวนิิจฉัยปัญหาต่างๆ เพ่ือวางแผน ควบคุมทางการเงนิ ปรับปรุงการ
บริหารงาน

สถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้ 
วเิคราะห์ทางการเงนิเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพจิารณาให้สินเช่ือ
แก่สหกรณ์ 

วตัถุประสงค์ของผู้วเิคราะห์งบการเงนิ



ผู้สอบบัญชี 
วเิคราะห์ทางการเงนิเพ่ือทราบประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของสหกรณ์
และให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่สหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกจิการ
วเิคราะห์ทางการเงนิเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารการเงินแก่สหกรณ์ 

หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง
วเิคราะห์ทางการเงนิเพ่ือวางแผนพฒันาและส่งเสริมสหกรณ์ให้มคีวามมัน่คง
เข้มแข็งต่อไป

วตัถุประสงค์ของผู้วเิคราะห์งบการเงนิ



เสนอแนะ / ตัดสินใจ

เสนอรายงาน

แปลความหมายข้อมูล

วเิคราะห์ข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

กระบวนการวเิคราะห์

วเิคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ข้าใจง่าย 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจ

การอ่านค่า เปรียบเทยีบกบัอดตี
เปรียบเทยีบค่ามาตรฐาน

การรายงานผลจากการวิเคราะห์
น าเสนอต่อผู้เกีย่วข้อง

การน าเคร่ืองมาใช้ในการวเิคราะห์

การน าข้อมูลจากงบการเงนิ ของสหกรณ์
มาเตรียมเพ่ือท าการวเิคราะห์



ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน

กระบวนการหาข้อเทจ็จริง เกีย่วกบัฐานะการเงนิ 
และผลการด าเนินงานของกจิการ โดยน าเคร่ืองมือ

หรือเทคนิคต่างๆ มาใช้วเิคราะห์  และจ าแนกแยกแยะ
หาความสัมพนัธ์ ระหว่างรายการต่างๆ แล้วน าข้อเทจ็จริง
จากการวเิคราะห์  มาใช้ประกอบการตดัสินใจทางการเงนิ



ข้อจ ากดัของการวเิคราะห์งบการเงิน

ใช้เหตุการณ์ในอดีตช้ีวัดเหตุการณ์ในอนาคต

วิธีการบันทึกบัญชีแตกต่างกัน

ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหน่ึง       

การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน

การจัดหาข้อมูล

ดุลยพินิจของผู้วิเคราะห์

ไม่มีมาตรฐานในการวัดที่แน่นอน



การวเิคราะห์งบการเงนิ
Financial Statement  Analysis

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงนิ

เทคนิคการวเิคราะห์งบการเงนิ

สรุปและเขยีนรายงานผลการวเิคราะห์

กรณศึีกษา และ ฝึกปฏิบัติ



การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในงบการเงินเพ่ือการบริหารงาน

ใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินผลการด าเนินงาน

1.1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัแผนงานและประมาณการต่าง ๆ

โดย (1) ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของสหกรณเ์สนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมติั

(2) ประมาณการรายได ้– รายจ่ายของการด าเนินธรุกิจแต่ละดา้น
และประมาณการก าไรสุทธิประจ าปีเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมติั

(3) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากขอ้มูลทางการเงินกบัแผนงานและ

ประมาณการต่างๆ ท่ีก าหนดไวเ้ป็นระยะๆ 

(4) วิเคราะหแ์ละคน้หาสาเหตุท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานต า่กว่าแผนงานและ

ประมาณการต่างๆ เพ่ือแกไ้ขปรบัปรุงใหดี้ข้ึนและใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผน หรือ

ก าหนดนโยบายในปีต่อไป



การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในงบการเงินเพ่ือการบริหารงาน

1.2 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปีปัจจุบนักบัปีท่ีผ่านมา 
เพ่ือทราบว่าในการด าเนินงานแต่ละปีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน หรือลดลง

โดย (1) ขอ้มูลทางการเงิน หรือขอ้มูลในงบการเงินท่ีใชเ้ปรียบเทียบจะตอ้ง

มีระยะเวลาด าเนินงานเท่ากนั 

(2) อาจเลือกค านวณหาผลการเปล่ียนแปลงจากปีก่อนเฉพาะรายการ  

ท่ีสนใจและมีความสมัพนัธก์นัเท่านัน้ ไม่จ าเป็นตอ้งค านวณทกุรายการ 

1.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปีปัจจุบนักบัอตัราส่วนเฉล่ีย
ของสหกรณป์ระเภทเดียวกนั มีสมาชิก ทนุด าเนินงานและปริมาณธุรกิจ

ใกลเ้คียงกนั หรือกลุ่มเทียบเคียง (Peer Group) ท าใหท้ราบสถานการณ์

ทางการเงิน จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม วิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงของสหกรณ์

ท าใหส้ามารถแกไ้ขปรบัปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน



การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในงบการเงินเพ่ือการบริหารงาน

ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการด าเนินงาน

โดยเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินกบัแผนงานและประมาณการต่างๆ              

ท่ีก าหนดไว ้รวมถึงเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาดว้ย ท าใหท้ราบถึงขอ้แตกต่าง

และพิจารณาถึงผลดี ผลเสียท่ีเกิดข้ึน แลว้ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ

วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป

ขอ้ควรระวงัในการวางแผนการด าเนินงาน

(1) ก าหนดแผนงาน หรือประมาณการรายได ้– ค่าใชจ่้ายไวสู้งเกินไป
(2) ก าหนดแผนงาน หรือประมาณการรายได ้- ค่าใชจ่้ายไวต้ า่เกินไป



*งบทดลอง

งบดุล

งบก ำไรขำดทุน
• รำยได ้

• คำ่ใชจ้ำ่ย

•สินทรัพย ์

•หน้ีสิน

•ทุน



เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงยอดคงเหลือของทุกบญัชีใน

สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป ณ วนัใดวนัหน่ึง เพ่ือพิสจูน์

ความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตาม หลกัการบญัชีคู่

จ านวนเงินรวมของบญัชีท่ีมียอดคงเหลือดา้นเดบิต 

ย่อมเท่ากบั

จ านวนเงินรวมของบญัชีท่ีมียอดคงเหลือดา้นเครดิต

เรียกว่า “งบทดลองลงตวั”

งบทดลอง



ประเภทของรายการบญัชี  5 ประเภท คือ

1. สินทรพัย ์

2. หน้ีสิน  

3. ทุน 

4. รายได้

5. ค่าใชจ่้าย



เงินสด

เงินฝากธนาคาร/สหกรณอ่ื์น

เงินลงทุน

ลูกหน้ี

สินคา้คงเหลือ

วสัดคุงเหลือ

รายไดค้า้งรบั

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สิทธิการใชป้ระโยชน ์          

ฯลฯ

สินทรพัย์ ส่ิงท่ีมีค่าเป็นตวัเงินทัง้ท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน

ซ่ึงสหกรณเ์ป็นเจา้ของ



เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

เจา้หน้ีเงินกู ้

เจา้หน้ีการคา้

เจา้หน้ีเงินรบัฝาก

ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยคา้ง

จ่าย

รายไดร้บัล่วงหนา้

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

ฯลฯ

หน้ีสิน
ภาระผูกพนัท่ีสหกรณมี์ต่อบคุคลภายนอก คือ

เจา้หน้ีอนัเกิดจากการกูยื้ม การคา้ หรือการ

อ่ืนซ่ึงตอ้งช าระคืนในภายหนา้ 



ทุนเรือนหุน้

ทุนส ารอง

ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ             

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ฯลฯ

ทุน ส่วนท่ีสมาชิก หรือสหกรณเ์ป็นเจา้ของ

หลงัจากน าสินทรพัยท์ัง้ส้ิน หกัดว้ยหน้ีสินแลว้



ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการด าเนิน

ธุรกิจ   การลงทุน และรายไดอ่ื้นๆ

ดอกเบ้ียรบัจากเงินใหกู้ ้

ขายสินคา้/ผลิตผล

รายไดค่้าบริการ

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์

รายไดค่้าเช่า

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้

ผลตอบแทนการลงทุน

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

ฯลฯ

รายได้



ดอกเบ้ียจ่าย

ตน้ทุนการผลิต

ตน้ทนุขาย/บริการ

ค่าใชจ่้ายติดตามหน้ี

ค่าใชจ่้ายในการขาย

ค่าเส่ือมราคา

เงินเดือน

ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด

ฯลฯ

ตน้ทุนของสินคา้ หรือบริการท่ีใชจ่้ายไป    

เพ่ือก่อใหเ้กิดรายได้
ค่าใชจ่้าย



สินทรพัย์ = หน้ีสิน +   ทุน

ทนุ  เพ่ิมข้ึน / ลดลง ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

( รายได ้ - ค่าใชจ่้าย )

สินทรพัย ์ =  หน้ีสิน + ทุน + (รายได ้- ค่าใชจ่้าย)



รายการบญัชี เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ

สินทรพัย์ เดบิต เครดิต เดบิต

หน้ีสิน เครดิต เดบิต เครดิต

ทุน เครดิต เดบิต เครดิต

รายได้ เครดิต เดบิต เครดิต

ค่าใชจ่้าย เดบิต เครดิต เดบิต



*หมวด

สินทรัพย ์ ซำ้ย เดบิต

หน้ีสิน ขวำ เครดิต

ทุน ขวำ เครดิต

รำยได ้ ขวำ เครดิต

คำ่ใชจ้ำ่ย ซำ้ย เดบิต

ยอดคงเหลือ ดา้นบญัชี



หน้ีสิน
ทุน
รายได้

สินทรัพย์

ค่าใชจ่้าย



การใช้ประโยชน์งบทดลอง
- ติดตามผลการด าเนินงานแต่ละเดือน

- ควบคุมทรัพย์สิน หนีสิ้น ทุน

- ควบคุม ดูแล การปฏิบัตงิานฝ่ายจัดการ

- ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงนิตามงบประมาณ

- ติดตามผลการปฏิบัตงิาน (แผนงาน)



สหกรณ์………………..จ ากดั
งบทดลอง

วนัที…่…………………...

ที่ ช่ือบัญชี หน้า
บัญชี

ยอดยกมา

เดบิต เครดิต

ระหว่างเดือน

เดบิต เครดิต

ยอดยกไป

เดบิต เครดิต



ที่ ช่ือบัญชี
หน้า
บัญชี

ยอดยกมา

เดบิต เครดิต

ระหว่างเดือน

เดบิต เครดิต

ยอดยกไป

เดบิต เครดิต

เงินสด

สหกรณ์…………….. จ ากดั
งบทดลอง

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม  2558

เงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ี

ดอกเบ้ียรับ
ค่าปรับรับ
ค่าเบ้ียเล้ียง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

100
1,000
500

1,000 1,000
800 1,000

200
300

300

2,2002,700

ทุนเรือนหุน้ 1,600

1,600 1,600 4,900 4,900

600
1,000
300

1,800
300

100

200 200
300
100

2,300 2,300



ขอ้สงัเกตในการอ่านงบทดลอง

 ยอดคงเหลือของบญัชีแสดงผิดปกติ

 ค่าใชจ่้ายท่ีมีการจ่ายคงท่ีเท่ากนัทุกเดือน

 มีการลดลงของบญัชีรายได้

กระทบยอดไม่ได้

**  ยกมา + รายการเพ่ิม – รายการลด = คงเหลือ

 รายการซ้ือสินคา้ ไม่สมัพนัธ ์รายการขายสินคา้

ลูกหน้ีไม่เคล่ือนไหว

ทรพัยสิ์น เพ่ิม          ทุนสะสม ลด



งบดุล
งบก าไรขาดทุน

งบการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์



เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์

ณ วนัใดวนัหน่ึง ว่าสหกรณมี์สินทรพัย ์หน้ีสินและทุนของ

สหกรณป์ระเภทใดบา้ง เป็นจ านวนเงินเท่าใด

งบดลุ



การวิเคราะห์แนวตั้ง/แนวดิ่ง ( Vertical Analysis)

การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์



การวิเคราะหแ์นวตัง้ (Vertical  Analysis)

เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายการต่างๆ            
ในงบการเงนิเดยีวกนั ในรูป   ร้อยละ

= รายการ ……. X 100
ยอดรวมรายการ.....

สูตรการค านวณ



การวเิคราะห์งบดุล
เป็นการย่อส่วนรายการในงบดลุ  เป็น  %  เทียบ

กบัยอดสินทรพัยร์วม หรือหน้ีสินและทุนของ

สหกรณ ์ วเิคราะห์ทุกรายการ
วเิคราะห์เฉพาะกลุ่มรายการ

การวิเคราะหแ์นวตัง้ (Vertical  Analysis)



เงินสดและเงินฝากธนาคาร             24.76 12.92 %

เงินลงทุนระยะส้ัน                          10.00 5.22 %

เงินลงทุนระยะยาว                           0.85 0.44 %

เงินให้กู้ยืมระยะยาว                      131.88 68.81 %

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน                     0.06 0.03 %          

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน                         24.00 12.52 %

เคร่ืองใช้ส านักงาน-สุทธิ                    0.12 0.06 %

รวมสินทรัพย์                        191.67 100 %              

ตัวอย่าง
การ

วเิคราะห์
ทุก

รายการ

(24.76x100/191.67)



สินทรัพย์

เงนิลงทุนระยะส้ัน                          10.00          17.00  %

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน                        24.00 40.80 %        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร             24.76          42.10 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน                    0.06 0.10 % 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน           58.82 100 %         

ตัวอย่าง
การ

วเิคราะห์
เฉพาะ
กลุ่ม

รายการ



การวเิคราะห์แนวตั้ง

การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน
เป็นการย่อส่วนรายการในงบก าไรขาดทุน
เป็น  %  เทยีบกบัยอดรวมรายได้ดอกเบีย้
และผลตอบแทนจากการลงทุน



ปีนี ้                      %
รายได้ดอกเบีย้/ลงทุน  10.80 100

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้         0.06 0.55
9.92 91.85

รายได้ดอกเบีย้/ลงทุนสุทธิ          9.86 91.30

หัก คชจ.ดอกเบีย้/ลงทุน          0.94 8.70

หัก ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน             0.95 8.80
ก าไรสุทธิ                                     8.97 83.05

ตัวอย่างการวิ เคราะห์แนวตั้ ง



1.  การวเิคราะห์ตามแนวตั้งนิยมใช้วเิคราะห์เฉพาะประเภทรายการ 
หรือ กลุ่มรายการ เช่น วเิคราะห์สินทรัพย์หมุนเวยีน หนีสิ้น
หมุนเวยีน ทุนของสหกรณ์ เป็นต้น 

2.  การวเิคราะห์ตามแนวตั้งไม่สามารถวเิคราะห์ได้อย่างแน่นอน
ถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ เน่ืองจาก
ไม่มีการ เปรียบเทยีบผลลพัธ์กบัเกณฑ์วดัใดๆ เช่น ไม่มกีาร
เปรียบเทียบกบั  อตัราส่วนมาตรฐานของสหกรณ์ประเภทและ
ขนาดเดยีวกนั เป็นต้น

ข้อสังเกตของการวิเคราะห์ตามแนวตั้ง



การวเิคราะห์อตัราร้อยละแนวโน้ม
(Trend  Percentage  Analysis)

เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลตั้งแต่  2 ปี ขึน้ไป 
ในรูปของอตัราส่วนเพิม่ขึน้ / ลดลง



เป็นการวเิคราะห์เพ่ือทราบการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันและพจิารณาแนวโน้ม หรือทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคตของ
รายการต่างๆ ในงบการเงนิ โดยน าข้อมูลจากงบการเงนิในระยะเวลา
หลายๆ ปีต่อเน่ืองกนัมาวเิคราะห์ และพจิารณาข้อมูล หรือปัจจัยอ่ืนๆ
ที่เกีย่วข้องด้วย เช่น สภาพเศรษฐกจิ  นโยบายของภาครัฐ  คู่แข่งทาง
ธุรกจิ เป็นต้น  การวเิคราะห์แนวโน้มท าได้หลายวธีิ  

การวเิคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลเดมิ
การวเิคราะห์อตัราร้อยละของแนวโน้ม

การวเิคราะห์แนวโน้ม



สูตรการค านวณ

อตัราร้อยละของปีที่ต้องการทราบ
=   ตัวเลขของปีที่ต้องการทราบ  X  100

ตัวเลขของปีฐานคงที่

การวเิคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานคงที่



การวิเคราะหอ์ตัรารอ้ยละของ ปีฐานคงท่ี

2551 2552 2553 2554 2555

รายได้ 1,000 900      1,130    1,160      1,230

รอ้ยละ    100 90        113    116      123

ปีฐาน หน่วย  : พนับาท



สูตรการค านวณ
อตัราการเพิม่/ลด ของปีที่ต้องการทราบ

=  ตัวเลขของปีทีต้่องการ - ตัวเลขของปีก่อน X  100
ตัวเลขของปีก่อน

การวเิคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนที่



การวิเคราะห์อัตราร้อยละของปีฐานเคล่ือนที่

2551      2552      2553        2554     2555  

รายได้ 1,000     900     1,130      1,160    1,230

ร้อยละ                 (10)    25.56 2.65 6.03

=   ตัวเลขของปีที่ต้องการ - ตัวเลขของปีก่อน X  100
ตัวเลขของปีก่อน

(1230-1160/1160) x100

อตัราเพิม่ / ลด ของปีที่ต้องการทราบ



ปีนี ้          ปีก่อน        เพิม่/(ลด)        %

รายได้ดอกเบีย้ฯ        10.80 8.95 1.85 20.67

บวก รายได้อ่ืน          0.06 0.00 0.06

9.92 8.41 1.51 17.95

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ     9.86 8.41 1.45 17.24

หัก คชจ.ดอกเบีย้ฯ  0.94 0.54 0.40 74.07

หัก ค่าใช้จ่ายฯ            0.95 1.03 (0.08)            (7.77)

ก าไรสุทธิ                    8.97 7.38 1.59             21.54



* งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

25X1 25X0 เพิม่/ลด ร้อยละ

ขาย 107,800 76,500 31,300 40.92%

หัก ต้นทุนขาย 64,682 45,940 18,742 40.80%

ก าไรขั้นต้น 43,118 30,560 12,558 41.09%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33,497 24,658 8,839 35.85%

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,621 5,902 3,719 63.01%

บวก รายได้อ่ืน 211 419 -208 -49.64%

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 9,832 6,321 3,511 55.55%

หัก ดอกเบีย้จ่าย 1,292 1,139 153 13.43%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 8,540 5,182 3,358 64.80%

หัก ภาษีเงนิได้ 2,562 1,555 1,007 64.80%

ก าไรสุทธิ 5,978 3,627 2,351 64.80%

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ในแนวนอน



*

25X1 25X0 25X1 25X0

ขาย 107,800 76,500 140.92% 100.00%

หัก ต้นทุนขาย 64,682 45,940 140.80% 100.00%

ก าไรขั้นต้น 43,118 30,560 141.09% 100.00%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33,497 24,658 135.85% 100.00%

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,621 5,902 163.01% 100.00%

บวก รายได้อ่ืน 211 419 50.36% 100.00%

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 9,832 6,321 155.55% 100.00%

หัก ดอกเบีย้จ่าย 1,292 1,139 113.43% 100.00%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 8,540 5,182 164.80% 100.00%

หัก ภาษีเงนิได้ 2,562 1,555 164.80% 100.00%

ก าไรสุทธิ 5,978 3,627 164.80% 100.00%

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ในแนวนอน



ข้อสังเกตของการวิเคราะห์แนวโน้ม
1.  การวเิคราะห์แนวโน้มอาจเลือกค านวณเฉพาะรายการทีต้่องการทราบ

และรายการทีสั่มพนัธ์กนั ไม่จ าเป็นต้องค านวณทุกรายการ
2.  การวเิคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานคงที ่อตัราการเปลีย่นแปลงจะเพิม่ขึน้ 

หรือลดลงเพยีงใด ขึน้อยู่กบัตัวเลขทีใ่ช้เป็นฐานในการค านวณ หากตัวเลข
ในปีฐานน้อยอตัราการเปลีย่นแปลงจะเพิม่ขึน้มาก ทั้งทีใ่นระหว่างปีบญัชี
จ านวนเงนิของรายการนั้นมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย

3.  การวเิคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนที ่อตัราของการเปลีย่นแปลงจะ
เพิม่ขึน้ หรือลดลงเพยีงใด ขึน้อยู่กบัตัวเลขทีใ่ช้เป็นฐานในการค านวณ
ซ่ึงเปลีย่นแปลงไปเร่ือย ๆ ส่งผลให้ไม่ทราบแนวโน้มของการด าเนินธุรกจิ
ทีแ่ท้จริง



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
(Financial Ratio Analysis)



เป็นการวเิคราะห์โดยน ารายการต่างๆ ในงบการเงินทั้งงบดุล
และงบก าไรขาดทุนต้ังแต่ 2 รายการขึน้ไปมาเทียบให้อยู่ในรูปของ
อตัราส่วน แล้วหาผลลพัธ์ให้อยู่ในรูปเท่า หรือร้อยละ 

ทั้งนี ้รายการที่น ามาเปรียบเทียบกนัจะต้องเป็นรายการที่มี
ความสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการแปลความหมายและ
ใช้เปรียบเทียบกบัข้อมูลอ่ืนๆ  ท าให้เข้าใจสถานการณ์ทางการเงิน
และสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ 

การวเิคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน



3
2
1
*การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน

การเปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ปีปัจจุบันกบัปีก่อนๆ
เช่น เปรียบเทยีบอตัราก าไรสุทธิของสหกรณ์ในช่วง 5 ปี คือ ปี 25x1 ถึงปี 
25x5 เป็นต้น
การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์กบัสหกรณ์อ่ืนที่มี
ขนาดธุรกจิใกล้เคยีงกนั โดยเปรียบเทยีบในช่วงเวลาเดยีวกนั
การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์กบัอตัราส่วน
มาตรฐาน



ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนที่ใช้วดัสภาพคล่อง
(หรือความสามารถในการช าระหนีร้ะยะส้ัน)

อตัราส่วนที่ใช้วดัความสามารถในการก่อหนี้

อตัราส่วนที่ใช้วดัความสามารถในการใช้ทรัพย์สิน      

อตัราส่วนที่ใช้วดัความสามารถในการหาก าไร             



การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินไม่สามารถบอกไดว่้า

อตัราส่วนใดมีประโยชน ์หรือส าคญัท่ีสุด ข้ึนอยู่กบัวตัถปุระสงค์

ของการวิเคราะห ์ และการใชอ้ตัราส่วนใดเพียงอตัราส่วนเดียว

ไม่สามารถช้ีไดว่้าฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของสหกรณเ์ป็นอย่างไร  ตอ้งอาศยัอตัราส่วนอ่ืนๆ 

ท่ีมีความสมัพนัธก์นัเขา้มาช่วยเสริมดว้ย

ขอ้จ ากดัของการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน



อตัราส่วนหน้ีสินทัง้ส้ินต่อทุน (เท่า)

หน้ีสินทัง้ส้ิน

ทุนของสหกรณ์

เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการก่อหน้ีของสหกรณ ์ 

ซ่ึงท าใหท้ราบว่ามีเงินทนุท่ีมาจากส่วนทนุของสหกรณ ์และเงินทนุท่ีมาจาก

การก่อหน้ีสินมากนอ้ยเพียงใด

กรณีอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธส์งู แสดงว่าเจา้หน้ีมีความเส่ียงสงู  

ท่ีอาจไม่ไดร้บัช าระหน้ีคืน  แต่หากอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธต์ า่เกินไปแสดงถึง

เครดิตไม่ดีแลว้ ยงัอาจท าใหก้ารขยายตวัของสหกรณเ์ป็นไปอย่างเช่ืองชา้

ดว้ยไม่มีการระดมทนุในรปูของการกูยื้ม



ปี อตัราส่วนหน้ีสินทัง้ส้ินต่อทุน

25x2 0.11 เท่า

25x1 0.17 เท่า

ในปี 25x2 อตัราส่วนหน้ีสินทัง้ส้ินต่อทนุ 0.11 เท่า แสดงว่าสหกรณ์

มีเงินทุนเพียงพอช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนดและสามารถคุม้ครองเจา้หน้ีได ้

ทุนของสหกรณ์ 1.00 บาท มีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระเพียง 0.11 บาท           

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี 0.17 เท่า จะเห็นว่า          

ในปี 25x2 ความสามารถในการก่อหน้ีของสหกรณเ์พ่ิมข้ึน



อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรพัย ์(เท่า)

ทุนส ารอง

สินทรพัยท์ัง้ส้ิน

เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัว่าเงินทุนของสหกรณท่ี์ลงทุนไปในสินทรพัย์

ทัง้หมดนัน้ มีส่วนท่ีเป็นทุนส ารองมากนอ้ยเพียงใด

กรณีอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธส์งู แสดงว่าความเส่ียงในการด าเนินงาน

ลดลง  เน่ืองจากเงินทุนท่ีใชด้ าเนินงานมาจากทุนส ารองของสหกรณเ์อง 

และหากผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ สมาชิกจะไดร้บัประโยชนม์ากกว่า

การใชเ้งินทุนท่ีมาจากส่วนอ่ืน และ/หรือใชเ้งินทุนท่ีมาจากการกูยื้ม ซ่ึงมี

ภาระค่าใชจ่้ายจากดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้



ปี อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรพัย์

25x2 0.48 เท่า

25x1 0.45 เท่า

ในปี 25x2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรพัย ์0.48 เท่า แสดงว่า   
สินทรพัย ์หรือทุนด าเนินงานของสหกรณ ์1.00 บาท มีส่วนท่ีเป็น         

ทุนส ารอง 0.48 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี      
0.45 เท่า  จะเห็นว่าในปี 25x2  ความเส่ียงในการด าเนินงานของ
สหกรณล์ดลง  เน่ืองจากเงินทุนท่ีใชด้ าเนินงานมาจากทุนส ารอง

มากกว่าปี 25x1



อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ (%)

ทุนของสหกรณปี์ปัจจุบนั – ทุนของสหกรณปี์ก่อน x 100

ทุนของสหกรณปี์ก่อน

เป็นอตัราส่วนทีใ่ช้พจิารณาการเปลีย่นแปลงของทุนว่ามีการเพิม่ขึน้หรือลดลงอย่างไร 
กรณีอตัราส่วนนีม้ผีลลพัธ์เพิม่ขึน้ แสดงว่าสหกรณ์มเีงนิทุนเพิม่ขึน้จากปี

ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ขึน้จากการระดมทุนจากสมาชิกหรือจากผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์กต็าม ทั้งนี ้การมเีงนิทุนเพิม่ขึน้จะส่งผลต่อความเพยีงพอของเงนิทุน
ต่อความเส่ียงด้วย



ปี อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์

25x2 รอ้ยละ 2.14

25x1 รอ้ยละ 6.28

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ ์รอ้ยละ 2.14 แสดงว่า

สหกรณมี์เงินทุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อความเพียงพอของเงินทุนต่อ 

ความเส่ียง เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 

6.28 จะเห็นว่าในปี 25x2 การเติบโตของทุนสหกรณ์มีอัตรา

ลดลง



อตัราการเติบโตของหน้ี (%)

หน้ีสินทัง้ส้ินปีปัจจุบนั – หน้ีสินทัง้ส้ินปีก่อน x 100

หน้ีสินทัง้ส้ินปีก่อน

เป็นอตัราส่วนท่ีใชพิ้จารณาการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินว่ามีการ

เพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร 

กรณีอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธเ์พ่ิมข้ึน แสดงว่าสหกรณก่์อหน้ีเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน เป็นผลใหมี้ภาระดอกเบ้ียจ่ายเงินกูเ้พ่ิมข้ึน สหกรณจ์ าเป็นตอ้ง

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยการสรา้งรายไดเ้พ่ิมข้ึน และ/หรือ

ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง



ปี อตัราการเติบโตของหน้ี

25x2 รอ้ยละ (33.91)

25x1 รอ้ยละ 50.16

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของหน้ี รอ้ยละ (33.91) แสดงว่า 

สหกรณมี์หน้ีสินท่ีตอ้งช าระลดลง  ในขณะท่ีปี 25x1 มีอตัราส่วนน้ี        

ถึงรอ้ยละ 50.16  อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาว่าหน้ีสินส่วนใหญ่ของ

สหกรณเ์ป็นหน้ีประเภทท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายหรือไม่ เพียงใด 

เน่ืองจากการลดลงของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายย่อมส่งผลใหมี้ภาระ

ค่าใชจ่้ายจากดอกเบ้ียจ่ายลดลงดว้ย



เป็นอตัราส่วนทีใ่ช้วดัผลตอบแทนจากเงินทุน
ของสหกรณ์เพ่ือก่อให้เกดิผลก าไรกลบัคืนมาในอตัราร้อยละเท่าใด 

กรณอีตัราส่วนนีมี้ผลลพัธ์สูง แสดงว่าประสิทธิภาพ
ในการหาผลตอบแทนจากเงินทุนของสหกรณ์อยู่ในระดับสูง

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%)

ก าไรสุทธิ x 100

ทุนถวัเฉล่ีย



ในปี 25x2 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน รอ้ยละ 10.37       

แสดงว่าเงินทุนของสหกรณ ์100.00 บาท  น าไปใชด้ าเนินงาน

เพ่ือก่อใหเ้กิดผลก าไรกลบัคืนมา 10.37 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบั 

ปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 11.86  จะเห็นว่าในปี 25x2

ประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากเงินทุนของสหกรณล์ดลง

ปี อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ

25x2 รอ้ยละ 10.37

25x1 รอ้ยละ 11.86



เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการใชสิ้นทรพัยเ์พ่ือก่อใหเ้กิด

รายไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือใชสิ้นทรพัยเ์ต็มประสิทธิภาพหรือไม่  โดยมี

สมมติฐานว่าหากสินทรพัยห์มุนเวียนไดเ้ร็วจะก่อใหเ้กิดรายไดม้ากย่ิงข้ึน

กรณีอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธส์งู แสดงว่าสหกรณมี์ความสามารถ

ในการใชสิ้นทรพัยเ์พ่ือก่อใหเ้กิดรายไดส้งู  แต่หากอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธต์ า่

เกินไปอาจแสดงว่ามีสินทรพัยท่ี์ไม่หมุนเวียน 

หรือสินทรพัยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดม้ากเกินไป 

หรืออาจไม่ไดน้ าเงินไปลงทุนใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามสมควร

63

อตัราหมุนของสินทรพัย ์(รอบ)

ขาย/บริการ

สินทรพัยท์ัง้ส้ินถวัเฉล่ีย



ปี อตัราหมุนของสินทรพัย์

25x2 1.87 รอบ

25x1 1.86 รอบ

ในปี 25x2 อตัราหมุนของสินทรพัย ์1.87 รอบ เม่ือเปรียบเทียบกบั        

ปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราหมุนของสินทรพัย ์1.86 รอบ จะเห็นว่าปี 25x2 

ความสามารถในการใชสิ้นทรพัยเ์พ่ือก่อใหเ้กิดรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน 

ควรพิจารณาว่าสินทรพัยส่์วนใหญ่เป็นสินทรพัยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนต า่

หรือไม่ เพียงใด และควรน าเงินส่วนท่ีเกินความจ าเป็นไปลงทุนเพ่ือให้

ไดร้บัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 



อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ (%)

ก าไรจากการด าเนินงาน x 100

สินทรพัยท์ัง้ส้ินถวัเฉล่ีย

เป็นอตัราส่วนทีใ่ช้วดัผลตอบแทนจากการใช้
สินทรัพย์ของสหกรณ์เพ่ือก่อให้เกดิผลก าไรกลบัคืนมาในอตัรา
ร้อยละเท่าใดกรณีอตัราส่วนนีม้ีผลลพัธ์สูง แสดงว่าประสิทธิภาพ

ในการหาผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์อยู่ในระดบัสูง



ปี อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์

25x2 รอ้ยละ 19.00

25x1 รอ้ยละ 20.25

ในปี 25x2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์รอ้ยละ 19.00

แสดงว่าสินทรพัยข์องสหกรณ1์00.00 บาท น าไปใชด้ าเนินงานเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดผลก าไรกลบัคืนมา 19.00 บาท เปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมี

อตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 20.25  จะเห็นว่าในปี 25x2 ประสิทธิภาพในการหา

ผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรพัยข์องสหกรณล์ดลง



เป็นอตัราส่วนท่ีใชพิ้จารณาการเปล่ียนแปลง

ของสินทรพัยว่์ามีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร 

กรณีอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธเ์พ่ิมข้ึน  แสดงว่ามีสินทรพัยเ์พ่ิมข้ึนจาก

ปีก่อน ควรพิจารณาว่าสินทรพัยท่ี์เพ่ิมข้ึนมาจากการก่อหน้ี  การระดมทุน

จากสมาชิก หรือผลการด าเนินงานของสหกรณ ์หากเป็นการก่อหน้ีสหกรณ์

ตอ้งใชสิ้นทรพัยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดคุ้ม้กบัค่าใชจ่้าย

จากดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้

อตัราการเติบโตของสินทรพัย ์(%)

สินทรพัยท์ัง้ส้ินปีปัจจุบนั – สินทรพัยท์ัง้ส้ินปีก่อน x 100

สินทรพัยท์ัง้ส้ินปีก่อน



ปี อตัราการเติบโตของสินทรพัย์

25x2 รอ้ยละ (3.14)

25x1 รอ้ยละ 11.03

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของสินทรพัย ์รอ้ยละ (3.14)

แสดงว่า สินทรพัยข์องสหกรณล์ดลง 

ในขณะท่ีปี 25x1 มีอตัราส่วนน้ีถึงรอ้ยละ 11.03



อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%)

มูลค่าธรุกิจรวมปีปัจจุบนั – มูลค่าธรุกิจรวมปีก่อน x 100

มูลค่าธรุกิจรวมปีก่อน

เป็นอตัราส่วนท่ีใชพิ้จารณาการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณธรุกิจ ว่ามีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร 

กรณีอตัราส่วนน้ีมีผลลพัธเ์พ่ิมข้ึน  แสดงว่ามีปริมาณธรุกิจเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน  อาจสรุปไดว่้าสามารถอ านวยประโยชนใ์หแ้ก่สมาชิกเพ่ิมข้ึน และ

ควรพิจารณาเป็นรายธรุกิจว่ามีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร เพ่ือใหส้ามารถ

วางแผนงานใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สมาชิกและสรา้งรายไดเ้พ่ิมข้ึน



ปี อตัราการเติบโตของธรุกิจ

25x2 รอ้ยละ 8.63

25x1 รอ้ยละ 8.58

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของธุรกิจ รอ้ยละ 8.63

แสดงว่าสหกรณมี์ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนสามารถอ านวยประโยชน์

ใหแ้ก่สมาชิกเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 25x1

ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 8.58 จะเห็นว่าในปี 25x2

การเติบโตของธุรกิจมีอตัราเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย



เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงค่าเฉล่ียโดยรวมว่า 

ผลก าไรจากการด าเนินงาน

ของสหกรณคิ์ดเป็นค่าเฉล่ียเท่าใดหากเทียบกบัสมาชิกต่อคน

ก าไรต่อสมาชิก (บาท)

ก าไรสุทธิ

จ านวนสมาชิก



ปี ก าไรต่อสมาชิก

25x2 1,401.81 บาท

25x1 1,584.04 บาท

ในปี 25x2 สหกรณมี์ก าไรต่อสมาชิก 1,401.81 บาท 

ลดลงจาก  ปี 25x1 ซ่ึงมีก าไรต่อสมาชิก 1,584.04 บาท 

โดยลดลงจ านวน 182.23 บาท 



เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

เงินออมของสมาชิก

จ านวนสมาชิก

เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงค่าเฉล่ียโดยรวมว่า

เงินท่ีสมาชิกออมไวก้บัสหกรณท์ัง้ในรปูของเงินรบัฝาก 

และทนุเรือนหุน้ทัง้หมดคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่าใด

หากเทียบกบัสมาชิกต่อคน



ปี เงินออมต่อสมาชิก

25x2 2,041.71 บาท

25x1 2,074.96 บาท

ในปี 25x2 สหกรณมี์เงินออมต่อสมาชิก 2,041.71 บาท ลดลงจากปี 

25x1 ซ่ึงมีเงินออมต่อสมาชิก 2,074.96 บาท โดยลดลงจ านวน 33.19 

บาท สหกรณค์วรส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรพัยโ์ดยฝากเงินไวก้บัสหกรณ์

และถอนใชเ้ม่ือจ าเป็น ซ่ึงจะเป็นการสรา้งวินยัทางการเงินใหส้มาชิกและ

ยงัเป็นการระดมเงินทนุของสหกรณอี์กทางหน่ึงดว้ย 



หน้ีสินต่อสมาชิก (บาท)

หน้ีสินทัง้ส้ินของสมาชิก

จ านวนสมาชิก

เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงค่าเฉล่ียโดยรวมว่า 

ภาระหน้ีสินของสมาชิก ณ วนัส้ินปีท่ีตอ้งช าระต่อสหกรณ์

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่าใดหากเทียบกบัสมาชิกต่อคน



ปี หน้ีสินต่อสมาชิก

25x2 934.58 บาท

25x1 -

ในปี 25x2 สหกรณมี์หน้ีสินต่อสมาชิก 934.58 บาท  

ในขณะท่ี ปี 25x1 สหกรณไ์ม่มีรายการลูกหน้ีเงินกู ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนคงเหลือ ณ วนัส้ินปีบญัชี



เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงว่า

สหกรณมี์ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน

เป็นรอ้ยละเท่าใดของก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายเนินงาน

อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร

ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%)

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  x 100

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน



ปี อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร

ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน

25x2 รอ้ยละ 59.79

25x1 รอ้ยละ 54.41

ในปี 25x2 อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร

ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน รอ้ยละ 59.79  เปรียบเทียบกบัปี 25x1

ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 54.41 จะเห็นว่าในปี 25x2 อตัราค่าใชจ่้าย

ด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณเ์พ่ิมข้ึน



เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงว่า 

สหกรณมี์ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน

เป็นรอ้ยละเท่าใดของรายได้

อตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (%)

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน x 100

ขาย/บริการ



ปี อตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน

25x2 รอ้ยละ 7.22

25x1 รอ้ยละ 6.60

ในปี 25x2 อตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

รอ้ยละ 7.22 เปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี

รอ้ยละ 6.60  จะเห็นว่าในปี 25x2

อตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของสหกรณเ์พ่ิมข้ึน  

และควรพิจารณาว่า  มีค่าใชจ่้ายด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ าเป็น

หรือไม่ หรือมีค่าใชจ่้ายท่ีควรควบคุมใหเ้ป็นไปอย่างประหยดัหรือไม่



อตัราการเติบโตของทุนส ารอง (%)

ทุนส ารองปีปัจจุบนั – ทุนส ารองปีก่อน x 100

ทุนส ารองปีก่อน

เป็นอตัราส่วนท่ีใชพิ้จารณาการเปล่ียนแปลง

ของทุนส ารองว่ามีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร 



ปี อตัราการเติบโตของทนุส ารอง

25x2 รอ้ยละ 2.73

25x1 รอ้ยละ 3.58

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง รอ้ยละ 2.73

แสดงว่า สหกรณมี์ทุนส ารองเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกบัปี 25x1

ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 3.58 จะเห็นว่าในปี 25x2

การเติบโตของทุนส ารองมีอตัราลดลง



เป็นอตัราส่วนท่ีใชพิ้จารณาการเปล่ียนแปลง

ของทนุสะสมอ่ืนว่ามีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร 

อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%)

ทุนสะสมอ่ืนปีปัจจุบนั – ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน x 100

ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน



ปี อตัราการเติบโตของทนุสะสมอ่ืน

25x2 รอ้ยละ 4.61

25x1 รอ้ยละ 14.00

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน รอ้ยละ 4.61

แสดงว่า สหกรณมี์ทุนสะสมอ่ืนเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกบัปี 25x1

ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 14.00  จะเห็นว่าในปี 25x2

การเติบโตของทุนสะสมอ่ืนมีอตัราลดลง



เป็นอัตราส่วนท่ีใชพิ้จารณาการเปล่ียนแปลง

ของก าไรสุทธิว่ามีการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอย่างไร 

อตัราการเติบโตของก าไร (%)

ก าไรสุทธิปีปัจจุบนั – ก าไรสุทธิปีก่อน x 100

ก าไรสุทธิปีก่อน



ปี อตัราการเติบโตของก าไร

25x2 รอ้ยละ (8.95)

25x1 รอ้ยละ (0.09)

ในปี 25x2 อตัราการเติบโตของก าไร รอ้ยละ (8.95) แสดงว่าสหกรณ์

มีก าไรสุทธิลดลง เปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ (0.09) 

จะเห็นว่าในปี 25x2 ก าไรสุทธิลดลงในอตัราท่ีมากกว่าปี 25x1

สหกรณค์วรพิจารณางบก าไรขาดทุนและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

ในปี 25x2

ว่ารายการใดท่ีมีผลท าใหอ้ตัราการเติบโตของก าไรลดลงมาก 

แลว้พิจารณาเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง   



เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดผลก าไรกลบัคืนมา

ในอตัรารอ้ยละเท่าใดของรายได้

อตัราก าไรสุทธิ (%)

ก าไรสุทธิ x 100

ขาย/บริการ



ปี อตัราก าไรสุทธิ

25x2 รอ้ยละ 4.86

25x1 รอ้ยละ 5.54

ในปี 25x2 อตัราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 4.86 แสดงว่ายอดขาย/บริการ

ของสหกรณ ์100.00 บาท  เม่ือน าไปหกัตน้ทุนขาย/บริการและ

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่างๆ แลว้ คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ 4.86 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี รอ้ยละ 5.54

จะเห็นว่าในปี 25x2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

เพ่ือก่อใหเ้กิดผลก าไรของสหกรณล์ดลง



อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

สินทรพัยห์มุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน

เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการช าระหน้ี

ระยะสัน้เม่ือถึงก าหนด  ซ่ึงท าใหท้ราบว่ามีสินทรพัย์

ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้เป็นก่ีเท่า

ของหน้ีสินท่ีตอ้งช าระคืนในช่วงเวลา 1 ปี 



กรณีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนมผีลลพัธ์สูง แสดงว่ามี
ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะส้ันเม่ือถึงก าหนดสูง หรือมสีภาพคล่องทาง

การเงนิด ี การทีอ่ตัราส่วนนีสู้งอาจเกดิปัญหาได้  เน่ืองจากอาจมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนมากเกนิความจ าเป็น และไม่ได้ใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ  

กรณีอตัราส่วนนีม้ีผลลพัธ์ต ่า แสดงว่าสหกรณ์อาจไม่สามารถ
ช าระหนีร้ะยะส้ันได้เม่ือถึงก าหนด ซ่ึงอาจมสีาเหตุมาจากสหกรณ์จัดหา
เงนิทุนโดยการก่อหนีร้ะยะส้ันแต่น าไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  แต่หาก
สินทรัพย์หมุนเวยีนส่วนใหญ่สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้เร็วอาจท าให้
สามารถช าระหนีร้ะยะส้ันได้เม่ือถึงก าหนด แม้ว่าอตัราส่วนนี้จะต ่ากต็าม



ปี อตัราส่วนทุนหมุนเวียน

25x2 10.06 เท่า

25x1 6.36 เท่า

ในปี 25x2 อตัราส่วนทนุหมุนเวียน 10.06 เท่า 

แสดงว่ามีสินทรพัยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียนถึง 10.06 เท่า

เม่ือน าไปช าระหน้ี ระยะสัน้แลว้ ยงัมีสินทรพัยห์มุนเวียนคงเหลือ

เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานไดอี้ก  เม่ือเปรียบกบัปี 25x1 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ี 

6.36 เท่า  จะเห็นว่า ในปี 25x2 ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสัน้

ของสหกรณเ์พ่ิมข้ึน หรือมีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมข้ึน



*
การใชเ้คร่ืองมือเตือนภยัทางการเงิน

Cooperative Financial Surveillance 

and Warning System : Set Standard



1.10

















*การบนัทึกขอ้มูล
1. เลือกเวลาท่ีตอ้งการประเมินสถานการณ ์เช่น รายเดือน /รายไตรมาส หรือรายปี

2. เลือกบนัทึกตามความตอ้งการผลการวิเคราะห์

2.1 วิเคราะหห์ลายอตัราส่วนตามมุมมอง 6 มิติ       

ของ CAMELS

2.2 วิเคราะหเ์ฉพาะ 3 อตัราส่วนหลกั

3. บนัทึกขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมในส่วนของภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ ท่ีเป็นรายการนอกเหนือจากการ

บนัทึกในขอ้ 2.1



*ประโยชน์
ลดเวลาและใหค้วามถกูตอ้งในการค านวณ

มีจุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์

ป้องกนัและลดความเส่ียงในการบริหารการเงิน

สามารถตดัสินใจวางแผนในอนาคต

รกัษาเสถียรภาพทางการเงินขององคก์ร

รกัษาผลประโยชนข์องสมาชิก

1

4

3

5

6

2



C A M E L S 

เป็นค าย่อมาจาก

ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง/

ความเขม้แข็งของเงินทุน

คณุภาพของสินทรพัย์

ความสามารถของคณะกรรมการ/

ฝ่ายจดัการ    

ความสามารถในการท าก าไร

ความเพียงพอของสภาพคล่องต่อความ
ตอ้งการใชเ้งิน

C : Capital strength

A : Asset quality

S : Sensitivity

L : Liquidity

M : Management ability

E : Earning sufficiency

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

ต่องบการเงิน

วตัถปุระสงค์



*ท าไมถึง CAMELS 

?• ในอกัษร C A M E L S สามารถถ่ายทอด ความหมายทางการเงิน

ไดอ้ย่างตรงประเด็น

• กระตุน้ใหเ้กิดการวิเคราะหค์รอบคลุมการเปล่ียนแปลงในอนาคต

• เขา้ใจและง่ายต่อการใช้

• สามารถเป็นสญัญาณเตือนภยัทางการเงินล่วงหนา้

• สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงความอ่อนไหวต่อการตา้นทาน

ผลกระทบท่ีมีมาสู่การด าเนินงานของสหกรณ์



เงนิฝากธนาคาร                   24.76 ลบ. 12.92%
เงนิใหกู้ ้                            155.88 ลบ. 81.33%
-ระยะส ัน้                            24.00  ลบ.   
-ระยะยาว                         131.88  ลบ.   
เงนิลงทนุ                             10.85 ลบ.   5.66%
เครือ่งใชส้ านกังาน/อืน่ ๆ        0.18 ลบ.   0.09%
อตัราหมนุของสนิทรพัย ์               0.06 รอบ
อตัราเตบิโตของสนิทรพัย ์            8.80%
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์     4.88%

ปีกอ่น      4.62%
อตัราคา้งช าระของลกูหนี ้            0.00%

คณุภาพสนิทรพัย์A

CAMELS

เงนิทุน
ทุนด ำเนินงำน        191.67 ลบ.
- หนีส้ิน                   53.79 ลบ.  28.07%
- ทุนของสหกรณ์   137.88 ลบ.  71.93%
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุน   0.39 เท่ำ
ที่มำของเงนิทุน
- ภำยใน สก.       188.62 ลบ.  98.41%
- ภำยนอก สก.         3.05 ลบ.    1.59%
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุน(ใหม่) 0.02 เท่ำ
อัตรำกำรเติบโตของทุน     6.39% 
อัตรำเติบโตของหนี ้        15.50%
ทุนส ำรองต่อสินทรัพย์ 0.04 เท่ำ (พอใช้)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  6.71% 

การท าก าไรE
รายไดท้ ัง้ส ิน้        10.86 ลบ. 100%
คา่ใชจ้า่ยท ัง้ส ิน้      1.89 ลบ.   17.40%
ก าไรสทุธ ิ              8.97 ลบ.   82.60%
อตัราเตบิโตของก าไร           21.46%
อตัราคชจด าเนนิงานตอ่

ก าไรกอ่นหกั คชจ.       9.57%  (ด)ี
อตัราเตบิโตของทุนส ารอง     10.51%
อตัราเตบิโตของทุนสะสมอืน่ๆ (1.89)%
ก าไรตอ่สมาชกิ       13,841.58 บาท/คน
เงนิออมตอ่สมาชกิ 262,130.98 บาท/คน
หนีส้นิตอ่สมาชกิ    240,559.96 บาท/คน

สภาพคลอ่งL

สนิทรพัยห์มนุเวยีน   58.82 ลบ.
-เงนิฝากธนาคาร        24.76 ลบ.   42.10%
-เงนิใหกู้ ้                    24.00 ลบ.   40.80%
-เงนิลงทนุ/อืน่ ๆ          10.06 ลบ.   17.10%  

หนีส้นิหมนุเวยีน        53.33 ลบ.
-เงนิกูย้มื                       3.00 ลบ.      5.63%
-เงนิรบัฝาก                 50.28 ลบ.    94.28%
-อืน่ ๆ                            0.05 ลบ.      0.09%

อตัราสว่นทนุหมุนเวยีน   1.10 เทา่
ลกูหนีร้ะยะส ัน้ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด  

100%  (ด)ี

กำรบริหำรจัดกำร
สมำชิกคงเหลือ 648 คน  ลดลง 16 คน
สหกรณ์มีขนำดใหญ่
มูลค่ำธุรกิจรวม 105.10 ลบ.

ปีก่อน  169.74 ลบ.
-ให้เงนิกู้           74.24 ลบ. 70.64%
-รับฝำกเงนิ       30.86 ลบ. 29.36%
อัตรำเตบิโตของธุรกิจ (38.08)%
อัตรำเตบิโตของสมำชิก  (2.41)%

ผลกระทบธุรกจิS

ปจัจยัภายใน

-นโยบายผูบ้รหิาร

-พืน้ทีใ่หบ้รกิาร
-ลกูหนีเ้งนิใหกู้ ้

ปจัจยัภายนอก
- ภาวะเศรษฐกจิ

- อตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย์

C
M


